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 :دیانجام ده بیرا به ترت ریمراحل ز D-Link DSL-124مدل  نکیل یمودم د یکربندیپ یبرا

 . دیمودم شو نیوارد صفحه الگ 1۹۲,1۶۸.1.1مرورگر خود را باز کرده و با نوشتن آدرس  -1

 یکربندیپ طیهستند( وارد مح adminهر دو  شفرضیو کلمه عبور )به صورت پ یبا وارد کردن نام کاربر -۲

 شد.  دیخواه دممو

 

 یکربندیپ ندیتا فرآ دیکن کیکل Setup Wizardدکمه  یرا انتخاب و رو Setupپس از ورود, تب )زبانه(  -3

 مودم آغاز شود. 
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 مودم شما انجام خواهد شد.   گیرو کانف شیمرحله پ ۶با انجام  -4

 

 یزمان منطقه ریمنظور همانند تصو نی. به ادییانم میو ساعت مودم را تنظ خیگام الزم است تا تار نیدر نخست -5

)در  Automatically adjust clock for daylight saving changes نهیرا تهران و در صورت وجود گز

 . دیکن کیکل Nextدکمه  ی. سپس رودیآن را بزن کی( تهاتیآپد یبرخ
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مت در قس نترنتینوع ا تدا. ابدیمربوط به آن را وارد کن ماتیو تنظ نترنتینوع ا یستیبا دیدر صفحه جد -۶

Select Interface Type  راDSL WAN را انجام  ماتیتنظ ر,یمطابق تصو یبعد یها. در قسمتدیانتخاب کن

و کلمه  Usernameخود را در بخش  ADSLالزم است تا شماره تلفن  PPPOEصفحه  نیی. در باکس پادیده

. در انتها با دییوارد نما Passwordشما ارسال شده را در بخش  یبرا نترنتیدهنده ا که از طرف ارائه یعبور

 .  دیشو یوارد مرحله بعد Nextدکمه  یرو کیکل
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 یرو یکه شامل نامگذار دیمودم خود را انجام ده یفا یمربوط به شبکه وا ماتیتنظ یستیمرحله با نیدر ا -7

 Enable Your Wireless Network کی. با زدن تشودیآن م رو یکردن نام مودم و رمزگذار یمودم, مخف

. هنگام جستجو شبکه دیده ریینام مودم خود را تغ دیتوانیم SSID. سپس در بخش شودیشما فعال م یشبکه وا

 ینام وا دیانتخاب کن دیتوانیم Visibility Status. در بخش شودیداده م شینام نما نیمودم شما با ا یفا یوا

داده  شینما یفا ینام وا Visible. با انتخاب ریخ ایداده شود  شینما یفا یوا یجستجو ستیشما در ل یفا

 خواهد شد. 

 

که  یی. در بخش نهامیرا شرح داد یمخف یهاکردن نام مودم و اتصال به آن نحوه اتصال به شبکه یدر مطلب مخف

باکس  رانتخاب و د تیحداکثر امن یرا برا WPA2-PSK نهیمودم است گز یوا یفا یرو یمربوط به رمزگذار

WPA2 Pre-Shared Key دکمه  ی. در انتها رودییکلمه عبور خود را وارد نماNext دیکن کیکل . 
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آن  رییبه تغ لیکه تما ی. در صورتدیده رییمودم را تغ ماتیکلمه عبور صفحه تنظ دیتوانیم یدر گام بعد -۸

 . دیکن کیکل Skipدکمه  یرو دیندار

 

مودم  Applyدکمه  یرو کی. با کلدهدیاعمال شده را نشان م راتییتغاز  یادر صفحه آخر به شما خالصه -۹

 شد.  دیمتصل خواه نترنتیاعمال و شما به ا راتییاستارت, تغ یشما ر
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